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Річний план 2020 р..ods

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2020 рік (станом на 30.06.2020р.)

КП “Вінницяоблводоканал”
Код 03339012

                       (зі змінами)

Предмет   закупівлі Процедура закупівлі Примітки

Власні кошти

Власні кошти

Водний розчин хлориду поліалюмінію Власні кошти

Бензин та Дизельне паливо (талони) Власні кошти

Бетон М-200 Власні кошти Відкриті торги

Конструкційні матеріали Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Класифікатор ДК 021:2015 Код КЕКВ (для бюджетних 
коштів

Очікувана 
вартість 
предмета 

закупівлі грн.

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі

 Спеціалізована хімічна продукція 
24950000-8 Спеціалізована 

хімічна продукція 
800 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Вересень           
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Основні неорганічні хімічні речовини 
24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини 
500 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Вересень           
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

24 300 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

Жовтень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09130000-9 Нафта і 
дистиляти

9 000 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

Жовтень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

75 000,00
Жовтень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

1 120 000,00
Жовтень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Газети 22210000-5 Газети 49 000,00
Без використання 

електронної системи
         Жовтень             

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Бетон М-200 Власні кошти Відкриті торги

Власні кошти

Конструкційні матеріали Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Водний розчин хлориду поліалюмінію Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Бензин та Дизельне паливо (талони) Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Коагулянт — сульфат алюмінію 
(алюміній сірчано-кислий)

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

47 500 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

Жовтень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

75 000,00
Листопад

2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Хлор рідкий
24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини
13 300 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

Листопад
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

1 120 000,00
Листопад

2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Електрична енергія
09310000-5 Електрична 

енергія
112 330 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

Листопад
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

24 300 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

Листопад
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Щебінь, відсів та пісок 
14210000-6 -  Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі 
2 058 000,00

Листопад
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09130000-9 Нафта і 
дистиляти

9 000 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

Листопад
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з підвищення тиску холодної 
води 

98110000-7 Послуги 
підприємницьких, 

професійних та 
спеціалізованих організацій 

10 800 000,00 Переговорна процедура 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Пара та гаряча вода (Очисні споруди 
каналізації)

09320000-8 Пара, гаряча вода 
та пов’язана продукція 

3 600 192,00
Переговорна 

процедура, скорочена 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з підвищення тиску холодної 
води 

98110000-7 Послуги 
підприємницьких, 

професійних та 
спеціалізованих організацій 

996 000,00 Переговорна процедура 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Бетон М-200 Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

74 820,00 Переговорна процедура 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Конструкційні матеріали різні
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
1 119 126,00 Переговорна процедура 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Щебінь, відсів та пісок 
14210000-6 -  Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі 
2 058 000,00

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Хлор рідкий
24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини
13 300 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з проведення перевірки 
кваліфікації у вигляді міжлабораторних 

порівнянь та послуги з виготовлення 
сертифікованих референтних матеріалів

71620000-0 Аналітичні 
послуги   

10 500,00
Без використання 

електронної системи
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Листи, кутики, круги, шестигранники, 
профілі, квадрати

 44330000-2 Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі . 

120 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з розподілу електроенергії 
65310000-9 Розподіл 
електричної енергії   

11 216 971,68
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Бланки 22820000-4 Бланки 200 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Офісне устаткування та приладдя різне 
30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 
різне 

300 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Продукція для чищення 
39830000-9 Продукція для 

чищення 
95 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Телефонне обладнання 
32550000-3 Телефонне 

обладнання 
10 000,00

Без використання 
електронної системи

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби 300 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Плита гумова 19510000-4 Гумові вироби  95 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Комп’ютерне обладнання
30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання
300 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Електричні побутові прилади 
39710000-2 Електричні 

побутові прилади 
30 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Пакети програмного забезпечення для 
автоматизації офісу  

48920000-3 Пакети 
програмного забезпечення 
для автоматизації офісу  

70 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телефонне обладнання 
32550000-3 Телефонне 

обладнання 
10 000,00

Без використання 
електронної системи

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з розробки пакетів програмного 
забезпечення 

72210000-0 Послуги з 
розробки пакетів 

програмного забезпечення   
8 010,00

Без використання 
електронної системи

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Кабелі та супутня продукція
44320000-9 Кабелі та супутня 

продукція
250 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Електрична апаратура для комутування та 
захисту електричних кіл 

31210000-1 Електрична 
апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл 
200 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Елементи електричних схем
31220000-4 Елементи 

електричних схем
200 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Світильники та освітлювальна арматура
31520000-7 Світильники та 

освітлювальна арматура
250 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Приладдя до ізольованих кабелів 
31340000-1 Приладдя до 

ізольованих кабелів 
200 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Кріпильні деталі  44530000-4 Кріпильні деталі  15 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Ізоляційне приладдя
31650000-7 Ізоляційне 

приладдя
10 000,00

Без використання 
електронної системи

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фарби 44810000-1 Фарби 150 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники

44830000-7 Мастики, 
шпаклівки, замазки та 

розчинники
80 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Пензлі, щітки, валіки 

39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування   

15 000,00
Без використання 

електронної системи
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Абразивні вироби 14810000-2 Абразивні вироби 10 000,00
Без використання 

електронної системи
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Механічні ущільнення 42120000-6 Насоси та 
компресори  

180 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Замки, ключі та петлі 
44520000-1 

Замки, ключі та петлі 
5 000,00

Без використання 
електронної системи

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Промислові гази 24110000-8 Промислові гази   150 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Вогнегасники
35110000-8 Протипожежне, 

рятувальне та захисне 
обладнання   

30 000,00
Без використання 

електронної системи
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Технічне обслуговування вогнегасників

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних приладів

45 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Листові сталі, кутики, дроти, 
шестигранники, квадрати, круги, катанка, 

швелери, балки
44330000-2 Будівельні прути, 

стрижні, дроти та профілі
50 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Технічне обслуговування техніки

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

250 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Люки 44420000-0 Будівельні товари 
 

400 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фарби 44810000-1 Фарби 20 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники    

44830000-7 Мастики, 
шпаклівки, замазки та 

розчинники    
20 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Конструкційні матеріали різні  
44190000-8

Конструкційні матеріали 
різні  

30 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Вапно гашене 44920000-5 Вапняк, гіпс і 
крейда    

20 000,00
Без використання 

електронної системи
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Двигуни та їх частини    
34310000-3 Двигуни та їх 

частини    
80 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання



7

Річний план 2020 р..ods

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Механічні запасні частини, крім двигунів 
і частин двигунів 

34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і 

частин двигунів 
80 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів 

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів 

80 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Шини
34350000-5 Шини для 

транспортних засобів великої 
та малої тоннажності 

100 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Електричні акумулятори  
31430000-9 Електричні 

акумулятори  
100 000,00

Звіт про укладений 
договір 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби 15 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Частини до світильників та 
освітлювального обладнання  

31530000-0 Частини до 
світильників та 

освітлювального обладнання  
10 000,00

Без використання 
електронної системи 

         Грудень            
2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування офісної техніки

50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

60 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Ланцюги   
44540000-7 Ланцюги   

100 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Будівельні прути, стрижні, дроти та 
профілі  

44330000-2 Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі  

50 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Абразивні вироби Власні кошти

 Вироби для ванної кімнати та кухні Власні кошти

Власні кошти

 Конструкційні матеріали різні Власні кошти

  Гумові вироби Власні кошти

Знаряддя 44510000-8 Знаряддя 30 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Підшипники
44440000-6 Вальниці 

600 000,00
Звіт про укладений 

договір 
         Грудень            

2019 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Прилади для вимірювання витрати, рівня 
та тиску рідин і газів

38420000-5 Прилади для 
вимірювання витрати, рівня 

та тиску рідин і газів
30 000,00

Звіт про укладений 
договір

Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

14810000-2 Абразивні вироби 15 000,00
Без використання 

електронної системи
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44410000-7 Вироби для 
ванної кімнати та кухні

45 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники

44830000-7  Мастики, 
шпаклівки, замазки та 

розчинники
20 000,00

Звіт про укладений 
договір

Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

19510000-4  Гумові вироби 10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Електроди Власні кошти

 Будівельні товари Власні кошти

 Кріпильні деталі Власні кошти

 Знаряддя Власні кошти

 Дорожнє обладнанн Власні кошти

 Конструкційні матеріали різні Власні кошти

 Абразивні вироби Власні кошти

 Електронне обладнання Власні кошти

31710000-6 Електронне 
обладнання

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44420000-0 Будівельні товари 30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44530000-4 Кріпильні деталі 15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44510000-8 Знаряддя 30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34920000-2 Дорожнє 
обладнання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

14810000-2 Абразивні вироби 15 000,00
Без використання 

електронної системи
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31710000-6 Електронне 
обладнання

90 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

 Телекомунікаційні послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти Відкриті торги 

 Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання

42660000-0 Інструменти для 
паяння м’яким і твердим 

припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для 
поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Збирання, зберігання небезпечних 
відходів

90510000-5 
Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям
15 000,00

Звіт про укладений 
договір

Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних
190 000,00

Звіт про укладений 
договір

Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Будівельні прути, стрижні, дроти та 
профілі

44330000-2  Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Грудень
2019р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Цемент М 500  
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
112 000,00 Відкриті торги

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Електрична енергія
09310000-5 Електрична 

енергія
112 330 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Дизельне паливо (талони) 09130000-9 Нафта та 
дистиляти

3 300 000,00
         Січень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Бензин А-95 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 838 900,00

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Бензин А-92 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 510 000,00

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Бензин А-92 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 510 000,00

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Телекомунікаційні послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

  Текстильні вироби різні Власні кошти

 Конструкційні матеріали різні Власні кошти

Пропан скраплений (талони) 
код ДК 021:2015:09120000-6 Газове 

паливо 
09120000-6 Газове паливо 1 250 000,00

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Цегла М-75   
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
105 000,00 Відкриті торги

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання білінгових послуг
72310000-1 Послуги з 

обробки даних 
2 954 000,00 Відкриті торги

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Тротуарна плитка  
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
114 000,00 Відкриті торги

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Цемент М 500  
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
112 000,00 Відкриті торги

         Січень             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72410000-7 Послуги 
провайдерів

5 496,00
Без використання 

електронної системи
         Січень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Проведення технічного обслуговування 
реєстраторів розрахункових операцій 

    50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки
4 800,00

Звіт про укладений 
договір

          Січень               
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов’язані з конструкційними матеріалами

44170000-2 Плити, листи, 
стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними 
матеріалами

30 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та 
сітки

39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
30 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

39560000-5 Текстильні 
вироби різні

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Гумові вироби 19510000-4 Гумові вироби Власні кошти

 Деревина 03410000-7 Деревина Власні кошти

  Деревина 03410000-7 Деревина Власні кошти

 Марковані конверти та листівки Власні кошти

 Поштові марки 22410000-7 Марки Власні кошти

 Емальпровід мідний 44310000-6 Вироби з дроту Власні кошти

Власні кошти

 Гумові вироби 19510000-4 Гумові вироби Власні кошти

 Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти

 Електричні акумулятори Власні кошти

 Шини Власні кошти

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
15 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

70 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Частини до світильників та 
освітлювального обладнання

31530000-0 Частини до 
світильників та 

освітлювального обладнання
15 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31430000-9 Електричні 
акумулятори

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34350000-5 Шини для 
транспортних засобів великої 

та малої тоннажності
100 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

 Двигуни та їх частини Власні кошти

Конструкційні матеріали різні Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Електронне обладнання Власні кошти

 Аксесуари для одягу Власні кошти

 Дорожнє обладнання Власні кошти

1 Косарки 16310000-1 Косарки Власні кошти

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

90 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Механічні запасні частини, крім двигунів 
і частин двигунів

34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і 

частин двигунів
90 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34310000-3 Двигуни та їх 
частини

90 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Кухонне приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

10 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату 
та сітки

39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
10 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31710000-6 Електронне 
обладнання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

18420000-9 Аксесуари для 
одягу

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34920000-2 Дорожнє 
обладнання

40 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

  Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти

 Кріпильні деталі 44530000-4 Кріпильні деталі Власні кошти

 Формений одяг 18110000-3 Формений одяг Власні кошти

 Абразивні вироби 14810000-2 Абразивні вироби Власні кошти

 Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти

 Електронне обладнання Власні кошти

 Клеї 24910000-6 Клеї Власні кошти

 Кріпильні деталі 44530000-4 Кріпильні деталі Власні кошти

  Фарби 44810000-1 Фарби Власні кошти

 Замки, ключі та петлі Власні кошти

 Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання

42660000-0 Інструменти для 
паяння м’яким і твердим 

припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для 
поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31710000-6 Електронне 
обладнання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44520000-1 Замки, ключі та 
петлі

5 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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  Конструкційні матеріали різні Власні кошти

Власні кошти

Заготовки чавунні Власні кошти

Власні кошти

Заготовки з плівки, заготовки з пластику Власні кошти

 Агрохімічна продукція Власні кошти

 Електронне обладнання Власні кошти

 Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти

  Клеї 24910000-6 Клеї Власні кошти

 Кріпильні деталі 44530000-4 Кріпильні деталі Власні кошти

 Фарби 44810000-1 Фарби Власні кошти

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники

44830000-7 Мастики, 
шпаклівки, замазки та 

розчинники
80 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

14710000-1 Залізо, свинець, 
цинк, олово та мідь

180 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Технічне обслуговування та ремонт 
кондиціонерного обладнання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
45 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
40 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24450000-3 Агрохімічна 
продукція

2 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31710000-6 Електронне 
обладнання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Замки, ключі та петлі Власні кошти

 Конструкційні матеріали різні Власні кошти

Власні кошти

 Аксесуари для одягу Власні кошти

 Формений одяг 18110000-3 Формений одяг Власні кошти

 Дорожнє обладнання Власні кошти

 Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти

 Абразивні вироби 14810000-2 Абразивні вироби Власні кошти

Власні кошти

 Овочі, фрукти та горіхи Власні кошти

Власні кошти

44520000-1 Замки, ключі та 
петлі

5 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники

44830000-7 Мастики, 
шпаклівки, замазки та 

розчинники
80 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

18420000-9 Аксесуари для 
одягу

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34920000-2 Дорожнє 
обладнання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання

42660000-0 Інструменти для 
паяння м’яким і твердим 

припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для 
поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

03220000-9 Овочі, фрукти та 
горіхи

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Продукція тваринництва та супутня 
продукція

03140000-4 Продукція 
тваринництва та супутня 

продукція
5 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

 Пломби 44420000-0 Будівельні товари Власні кошти

 Друкована продукція 22110000-4 Друковані книги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Телекомунікаційні послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

  Рибні консерви Власні кошти

Кухонне приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

5 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Спеціалізовані інформаційні послуги у 
сфері гідрометеорології

71350000-6 Науково-технічні 
послуги в галузі інженерії

3 024,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

70 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

8 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги зі встановлення електричного 
обладнання

51110000-6 Послуги зі 
встановлення електричного 

обладнання
1 895,22

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з супроводу робіт, пов'язаних з 
порушенням об'єктів благоустрою при 
виконанні аварійних ремонтних робіт 

інженерних мереж на території м.Вінниці

71330000-0 Інженерні 
послуги різні

327 619,92
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72410000-7 Послуги 
провайдерів

19 872,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги у сфері метрології та 
метрологічної діяльності; в сфері оцінки 

відповідності; в сфері стандартизації

71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань
900 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з поводження з побутовими 
відходами

90510000-5 
Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям
180 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Навчання та перевірка знань з правил 
технічної експлуатації установок очистки 

газу

80510000-2 Послуги з 
професійної підготовки 

спеціалістів
1 500,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15240000-2 Рибні консерви та 
інші рибні страви і пресерви

40 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Кава та чай Власні кошти

 Заправки та приправи Власні кошти

Власні кошти

 Фруктові та овочеві соки Власні кошти

 Овочеві консерви Власні кошти

 М’ясопродукти 15130000-8 М’ясопродукти Власні кошти

  Макаронні вироби Власні кошти

  Крохмалі та крохмалепродукти Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

15860000-4 Кава, чай та 
супутня продукція

25 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15870000-7 Заправки та 
приправи

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Продукція борошномельно-круп'яної 
промисловості

15610000-7 Продукція 
борошномельно-круп'яної 

промисловості
100 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15320000-7 Фруктові та 
овочеві соки

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15330000-0 Оброблені 
фрукти та овочі

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15850000-1 Макаронні 
вироби

10 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15620000-0 Крохмалі та 
крохмалепродукти

20 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Хлібопродукти, свіжовипечені 
хлібобулочні та кондитерські вироби

15810000-9 Хлібопродукти, 
свіжовипечені хлібобулочні 

та кондитерські вироби
50 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Технічне обслуговування 
електрообладнання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
18 720,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Експертне обстеження (технічне 
діагностування) та технічний огляд (ЧТО 
і ПТО) машин,механізмів,устаткування 

підвищеної небезпеки

71340000-3 Комплексні 
інженерні послуги

118 310,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Експертиза електроустановок Власні кошти

Власні кошти

 Молочні продукти різні Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти 184,00

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
33 630,54

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги по середньому ремонту ротора 
електродвигуна

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
32 200,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15550000-8 Молочні 
продукти різні

25 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби 
морожені

15220000-6 Риба, рибне філе 
та інше м’ясо риби морожені

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Відключення, включення ЛЕП-10кВ на 
підстанції та відновлення шлейфа на Р-10 

КТП

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
1 147,48

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

160 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
20 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Послуги лікувальних закладів та супутні 
послуги

85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги
11 886,30

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Механічні запасні частини, крім двигунів 
і частин двигунів

34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і 

частин двигунів
20 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Двигуни та їх частини Власні кошти

Власні кошти

 Промислові гази 24110000-8 Промислові гази Власні кошти

 Заправки та приправи Власні кошти

 Молоко та вершки Власні кошти

 Сирні продукти 15540000-5 Сирні продукти Власні кошти

 Рафіновані олії та жир Власні кошти

 Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти

 Електричні акумулятори Власні кошти

 Двигуни та їх частини Власні кошти

Власні кошти

34310000-3 Двигуни та їх 
частини

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з технічного обслуговування і 
ремонту автомобіля

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

6 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15870000-7 Заправки та 
приправи

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15510000-6 Молоко та 
вершки

500 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

75 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15420000-8 Рафіновані олії та 
жири

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31430000-9 Електричні 
акумулятори

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34310000-3 Двигуни та їх 
частини

40 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Механічні запасні частини, крім двигунів 
і частин двигунів

34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і 

частин двигунів
40 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

 Журнали 22210000-5 Газети Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Кава, чай та супутня продукція Власні кошти

 Овочеві консерви Власні кошти

  Частини до світильників та 
освітлювального обладнання

31530000-0 Частини до 
світильників та 

освітлювального обладнання
10 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31 200,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Монтаж та наладка засобів охоронної та 
тривожної сигналізації

45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 899,97
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

17 200,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування мототранспортних 

засобів

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Консультаційні послуги по проведенню 
трансформації фінансової звітності згідно 

вимог МСФЗ

79210000-9 Бухгалтерські та 
аудиторські послуги

159 300,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Сервісне обслуговування реєстраторів 
розрахункових операцій

50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки
3 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Продукція тваринництва та супутня 
продукція

03140000-4 Продукція 
тваринництва та супутня 

продукція
10 000,00

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15860000-4 Кава, чай та 
супутня продукція

25 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15330000-0 Оброблені 
фрукти та овочі

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 М’ясопродукти 15130000-8 М’ясопродукти Власні кошти

Власні кошти

 Рибні консерви Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Цукор Власні кошти

 Сирні продукти 15540000-5 Сирні продукти Власні кошти

  М’ясо 15110000-2 М’ясо Власні кошти

 Безалкогольні напої Власні кошти

Власні кошти

 Вугілля марки АМ 09110000-3 Тверде паливо Власні кошти

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Продукція борошномельно-круп'яної 
промисловості

15610000-7 Продукція 
борошномельно-круп'яної 

промисловості
50 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15240000-2 Рибні консерви та 
інші рибні страви і пресерви

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Какао; шоколад та цукрові кондитерські 
вироби

15840000-8 Какао; шоколад 
та цукрові кондитерські 

вироби
10 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Риба, рибне філе та інше м’ясо риби 
морожені

15220000-6 Риба, рибне філе 
та інше м’ясо риби морожені

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15830000-5 Цукор і супутня 
продукція

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

400 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15980000-1 Безалкогольні 
напої

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Будівельні прути, стрижні, дроти та 
профілі

44330000-2 Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24 000,00
Без використання 

електронної системи
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Проїзні квитки Власні кошти

Власні кошти

 Послуги, пов’язані з друком Власні кошти

 Захисний хімічний костюм Власні кошти

 Дихальний апарат Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Водний розчин хлориду поліалюмінію Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Власні кошти

34980000-0 Транспортні 
квитки

350 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги, пов’язані з програмним 
забезпеченням

72260000-5 Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням
798 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79820000-8 Послуги, 
пов’язані з друком

198 000,00
Звіт про укладений 

договір
Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

35110000-8 Протипожежне, 
рятувальне та захисне 

обладнання
9 000,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

35110000-8 Протипожежне, 
рятувальне та захисне 

обладнання
51 600,00

Звіт про укладений 
договір

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів

80510000-2 Послуги з 
професійної підготовки 

спеціалістів
6 868,30

Без використання 
електронної системи

Січень
2020р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Дизельне паливо (талони) 09130000-9 Нафта та 
дистиляти

3 300 000,00
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

24 300 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Бензин А-95 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 838 900,00

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання білінгових послуг
72310000-1 Послуги з 

обробки даних 
2 954 000,00 Відкриті торги

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Труби ПЕ водопровідні та комплектуючі

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

890 000,00 Відкриті торги
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Пропан скраплений (талони) Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Послуги із зберігання документів Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Бензин А-92 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 510 000,00

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Хлор рідкий
24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини
13 300 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09120000-6 Газове паливо 1 250 000,00
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Цегла М-75   
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
105 000,00 Відкриті торги

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Хлор рідкий
24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини
3 230 000,00 Відкриті торги

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Тротуарна плитка 
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
114 000,00 Відкриті торги

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Труби  НПВХ, ПЕ напірні і безнапірні, 
для мереж водопостачання та 

водовідведення і комплектуючі до них

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 195 000,00 Відкриті торги
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Навантажувально-розвантажувальні 
роботи

63110000-3 Послуги з 
обробки вантажів

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79990000-0 Різні послуги, 
пов’язані з діловою сферою

29 736,00
Без використання 

електронної системи
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Купівля-продаж теплової енергії та 
гарячого водопостачання

09320000-8 Пара, гаряча вода 
та пов’язана продукція

4 985 907,64
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Роботи з реконструкції водогону Д=600 
мм по вул.Київській в м.Вінниці

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

225 765,02
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

 Шини Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Технічний огляд навантажувача Власні кошти

 Оренда транспортного засобу Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Послуги з атестації і ремонту газових 
балонів та супутнього обладнання

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних приладів

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34350000-5 Шини для 
транспортних засобів великої 

та малої тоннажності
11 450,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування мототранспортних 

засобів

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з технічного обслуговування та 
ремонту обладнання

50510000-3 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування насосів, 
клапанів, кранів і металевих 

контейнерів

15 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань
1 424,57

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

60170000-0 Прокат 
пасажирських транспортних 

засобів із водієм
124 800,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Експертиза стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
14 735,76

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту металообробних 
верстатів

 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

техніки
200 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з проведення вимірювань на 
ефективність роботи вентиляційних 

установок

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
100 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Розміщення оголошення Власні кошти 410,40

 Надання інформаційних послуг Власні кошти

 Демонтаж баштового крану КБ-403 Власні кошти

Власні кошти

 Налагодження релейного захисту комірки Власні кошти

 Заправки та приправи Власні кошти

Власні кошти

 Фруктові та овочеві соки Власні кошти

  Кава та чай Власні кошти

 Безалкогольні напої та артезіанська вода Власні кошти

Власні кошти 567,00

79340000-9 Рекламні та 
маркетингові послуги

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79340000-9 Рекламні та 
маркетингові послуги

5 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

57 200,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Відключення ЛЕП-10кВ з наступним 
включенням та технічний нагляд

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
1 884,49

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
4 696,60

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15870000-7 Заправки та 
приправи

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Продукція борошномельно-круп'яної 
промисловості

15610000-7 Продукція 
борошномельно-круп'яної 

промисловості
100 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15320000-7 Фруктові та 
овочеві соки

25 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15860000-4 Кава, чай та 
супутня продукція

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15980000-1 Безалкогольні 
напої

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання інформаційних послуг 
кваліфікованого електронного підпису 

79130000-4 Юридичні 
послуги, пов’язані з 

оформленням і засвідченням 
документівь

Без використання 
електронної системи

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 927,50

Вітальні листівки 22320000-9 Вітальні листівки Власні кошти 553,50

Піддони Власні кошти 16440,00

Тести для мікробіологічного аналізу води Власні кошти 41283,00

Освітні послуги Власні кошти

Власні кошти 297,16

Власні кошти 297,16

 Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти

 Дорожнє обладнання Власні кошти

Роботи з реконструкції мережі 
водопроводу Д=150 мм за адресою вул. 

Сабарівське шосе в м. Вінниці 
(коригування) 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

822 868,12
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Визначення геодезичних координат 
джерел викидів забруднюючих речовин 

    71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги
6 500,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з друку конвертів та 
виготовлення листівок 

    79810000-5 Друкарські 
послуги

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Без використання 
електронної системи

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

19520000-7 Пластмасові 
вироби

Без використання 
електронної системи

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    38430000-8 Детектори та 
аналізатори

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

80510000-2 Послуги з 
професійної підготовки 

спеціалістів
8 134,50

Без використання 
електронної системи

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги по зняттю пломб із засобів 
розрахункового обліку електроенергії 

юридичному споживачу

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги по зняттю пломб із засобів 
розрахункового обліку електроенергії 

юридичному споживачу

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

80 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34920000-2 Дорожнє 
обладнання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Електричні побутові прилади Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Елементи електричних схем Власні кошти

 Основні органічні хімічні речовини Власні кошти

 Вапняк, гіпс і крейда Власні кошти

 Послуги з інформатизації Власні кошти

 Послуги автопідіймача Власні кошти

 Монтаж вентиляційного обладнання Власні кошти

 Лікарські засоби Власні кошти

 Основні органічні хімічні речовини Власні кошти

39710000-2 Електричні 
побутові прилади

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату 
та сітки

39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
20 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Алюміній, нікель, скандій, титан і 
ванадій

14720000-4 Алюміній, нікель, 
скандій, титан і ванадій

25 000,00
Без використання 

електронної системи
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31220000-4 Елементи 
електричних схем

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44920000-5 Вапняк, гіпс і 
крейда

20 000,00
Без використання 

електронної системи
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72250000-2 Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою
200 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

45510000-5 Прокат 
підіймальних кранів із 

оператором
60 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

45330000-9 Водопровідні та 
санітарно-технічні роботи

70 946,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

33600000-6 Фармацевтична 
продукція

47 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

40 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Медичні матеріали Власні кошти

 Ремонт трансформатора ТМ-1600/10/6 Власні кошти

Гумові вироби 19510000-4 Гумові вироби Власні кошти

Власні кошти

 Насоси та компресори Власні кошти

 Послуги з відведення стічних вод Власні кошти

 Виготовлення художнього фото Власні кошти

 Повірка засобів вимірювальної техніки Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

33140000-3 Медичні 
матеріали

45 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
39 500,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

10 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Прилади для вимірювання витрати, рівня 
та тиску рідин і газів

38420000-5 Прилади для 
вимірювання витрати, рівня 

та тиску рідин і газів
20 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

42120000-6 Насоси та 
компресори

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

90430000-0 Послуги з 
відведення стічних вод

49 000,00
Без використання 

електронної системи
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79960000-1 Послуги 
фотографів і супутні послуги

2 700,00
Без використання 

електронної системи
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань
5 784,00

Звіт про укладений 
договір

            Лютий                
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Роботи по розробці та введенню в 
експлуатацію  автоматизованої системи 
комерційного обліку електричної енергії

45310000-3 Електромонтажні 
роботи

63 081,70
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Експлуатація та технічне обслуговування 
трансформаторної підстанції

65320000-2 Експлуатація 
електричних установок

990 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Лютий                

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Дизельне паливо (талони) 09130000-9 Нафта та 
дистиляти

2 754 000,00 Переговорна процедура 
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання



30

Річний план 2020 р..ods

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Бензин А-95 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 556 750,00 Переговорна процедура 

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Бензин А-92 (талони)
09130000-9 Нафта та 

дистиляти
1 262 250,00 Переговорна процедура 

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Засувки чавунні  фланцеві з обгумованим 
та металевим клином

42130000-9  Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої 

990 000,00 Відкриті торги
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання білінгових послуг 72310000-1 Послуги з 
обробки даних 

2 939 230,00 Переговорна процедура 
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Пропан скраплений (талони) 09120000-6 Газове паливо 1 015 000,00 Переговорна процедура 
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Засувки фланцеві  з обгумованим клином 
та крани кульові фланцеві

42130000-9  Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої 

710 000,00 Відкриті торги
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

     Асфальтобетон і бітум                              
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
3 524 000,00 Відкриті торги

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Крани кульові латунні ; вентилі запірні 
чавунні ;клапани зворотні підйомні 

;фільтри осадові

42130000-9  Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої 

250 500,00 Відкриті торги
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Цемент М 500   
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
111 998,40 Переговорна процедура 

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фланці, муфти та відводи сталеві 

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

826 000,00 Відкриті торги
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фланці, муфти та відводи сталеві 

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 299 000,00 Відкриті торги
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Друк дипломів та грамот Власні кошти

 Послуги провайдерів Власні кошти

 Телекомунікаційні послуги Власні кошти

Заправи Приправи Власні кошти

 М'ясопродукти 15130000-8 М’ясопродукти Власні кошти

 Овочі, Фрукти, Горіхи Власні кошти

 Риба, Рибне філе та ін. Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Налагодження релейного захисту Власні кошти

 Налагодження релейного захисту Власні кошти

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
1 080,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72410000-7 Послуги 
провайдерів

12 000,00
Без використання 

електронної системи
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних
127 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15870000-7 Заправки та 
приправи

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

03220000-9 Овочі, фрукти та 
горіхи

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15220000-6 Риба, рибне філе 
та інше м’ясо риби морожені

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування мототранспортних 

засобів

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Технічний нагляд за Реконструкцією 
мережі водопроводу Д-150 мм за адресою 

вул.Сабарівське шосе в м.Вінниці 
(коригування)

71520000-9 Послуги з 
нагляду за виконанням 

будівельних робіт
11 300,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
5 776,70

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
111 650,40

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Фруктові та овочеві сок Власні кошти

 Безалкогольні напої Власні кошти

 Основні органічні хімічні речовини Власні кошти

 Хімічна продукція різна Власні кошти

Власні кошти 988,94

Власні кошти

Власні кошти 839,27

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

15320000-7 Фруктові та 
овочеві соки

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15980000-1 Безалкогольні 
напої

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24960000-1 Хімічна 
продукція різна

49 500,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Перевірка схеми вмикання і 
опломбування трифазного 

електролічильника, підключеного через 
вимірювальний трансформатор

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з юридичного консультування та 
юридичного представництва

79110000-8 Послуги з 
юридичного консультування 

та юридичного 
представництва

120 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Параметризація 3-фазних 
багатотарифних (багатофункціональних) 
лічильників у побутових та юридичних 

споживачів

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Розрахунок питомих норм витрат 
енергоресурсів

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
60 450,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Експертиза питомих норм витрат 
енергоресурсів

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
11 850,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Надання послуг оператора 
автоматизованої системи комерційного 

обліку електроенергії

72250000-2 Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою
106 484,07

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з підготовки та супроводу робіт, 
пов'язаних з порушенням об'єктів 

благоустрою на території м.Вінниці

71330000-0 Інженерні 
послуги різні

70 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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90720000-0 Захист довкілля Власні кошти

 Послуги по ремонту електродвигуна Власні кошти

Власні кошти

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти

Власні кошти

 Надання послуг по інформатизації Власні кошти

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 240,00

 Фільтри мембранні Власні кошти

 Розчищення водозабірних споруд 
водопровідної насосної станції 

"П'ятничани"
170 008,02

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
3 386,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Абонентське обслуговування 
програмного продукту "Розрахунки з 

абонентами водоканалу"

72320000-4 Послуги, 
пов’язані з базами даних

110 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів
1 177,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Обладнання для мікробіологічного 
аналізу води

38540000-2 Випробувальні та 
вимірювальні пристрої і 

апарати
198 510,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

48920000-3 Пакети 
програмного забезпечення 

для автоматизації офісу
22 104,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Договір обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності на об'єктах 

підвищеної небезпеки
173 400,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Проведення технічного обслуговування і 
ремонту автомобіля

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги по повірці вимірювача ланцюга 
фаза-нуль та струму короткого замикання

71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24960000-1 Хімічна 
продукція різна

41 040,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти 355,38

Власні кошти

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

  Комп’ютерне обладнання Власні кошти

 Поштові марки 22410000-7 Марки Власні кошти

 Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти

 Засоби кріплення 44530000-4 Кріпильні деталі Власні кошти

Перевірка схеми вмикання і 
опломбування трифазного 

електролічильника, підключеного через 
вимірювальний трансформатор та кіл 
вторинної комутації вимірювальних 
трансформаторів струму і напруги

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
1 331,96

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Випробування вказівника напруги 
підвищеною напругою від 6 до 110 кВ

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Пожежні гідранти, клапани, гайки, 
шпінделі, ніпеля, прокладки, фланці до 

пожежних гідрантів

44480000-8 Протипожежне 
обладнання різне

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів
1 177,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Листові сталі, кутики, дроти, 
шестигранники, квадрати, круги, катанка, 

швелери, балки

44330000-2 Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування офісної техніки

50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки
40 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Пакети програмного забезпечення для 
автоматизації офісу

48920000-3 Пакети 
програмного забезпечення 

для автоматизації офісу
50 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30230000-0 Комп’ютерне 
обладнання

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

120 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

90 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Господарські товари Власні кошти

 Офісне устаткування та приладдя різне Власні кошти

Бланки 22820000-4 Бланки Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Промислові гази 24110000-8 Промислові гази Власні кошти

 Діафрагми, трубки ротаметра, кільця Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

39830000-9 Продукція для 
чищення

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
200 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Скляний посуд лабораторного, санітарно-
гігієнічного чи фармацевтичного 

призначення

33790000-4 Скляний посуд 
лабораторного, санітарно-

гігієнічного чи 
фармацевтичного 

призначення

27 266,70
Без використання 

електронної системи
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
350 000,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Будівельні прути, стрижні, дроти та 
профілі

44330000-2 Будівельні прути, 
стрижні, дроти та профілі

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

38420000-5 Прилади для 
вимірювання витрати, рівня 

та тиску рідин і газів
81 552,00

Звіт про укладений 
договір

            Березень              
 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Ремонт електричного обладнання, 
електродвигунів, насосів

50510000-3 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування насосів, 
клапанів, кранів і металевих 

контейнерів

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
            Березень              

 2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Труби сталеві

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 200 000,00 Відкриті торги
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Зворотні клапани, вентелі, вантузи та 
засувки 

42130000-9  Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої 

270 000,00 Відкриті торги
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Приладдя до ізольованих кабелів Власні кошти

 Світильники та освітлювальна арматура Власні кошти

 Елементи електричних схем Власні кошти

Власні кошти

 Кабелі та супутня продукція Власні кошти

 Столярні вироби 44220000-8 Столярні вироби Власні кошти

Чоботи, черевики Власні кошти

 Костюми, куртки, халати 18110000-3 Формений одяг Власні кошти

 Оцінка відповідності НПАОП Власні кошти

 Кільцеві струмознімачі в корпусі Власні кошти

Власні кошти

31340000-1 Приладдя до 
ізольованих кабелів

150 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31520000-7 Світильники та 
освітлювальна арматура

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31220000-4 Елементи 
електричних схем

250 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Електрична апаратура для комутування 
та захисту електричних кіл

31210000-1 Електрична 
апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл
200 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44320000-9 Кабелі та супутня 
продукція

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

18810000-0 Взуття різне, крім 
спортивного та захисного

190 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

350 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
3 698,88

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31210000-1 Електрична 
апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл
100 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Конструкційні матеріали різні Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти

 Кріпильні деталі 44530000-4 Кріпильні деталі Власні кошти

90720000-0 Захист довкілля Власні кошти

 Будівельні товари 44420000-0 Будівельні товари Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Кухонне приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

15 000,00
Без використання 

електронної системи
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Вироби різні з канату, мотузки, шпагату 
та сітки

39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
15 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Розчищення водозабірних споруд 
водопровідної насосної станції 

"П'ятничани"
198 775,25

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

200 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення

50510000-3 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування насосів, 
клапанів, кранів і металевих 

контейнерів

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Ремонт і технічне обслуговування засобів 
вимірювання

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних приладів

25 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Ремонт та технічне обслуговування 
транспортних засобів

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Послуги з онлайн-навчання спеціалістів 80520000-5 Навчальні засоби Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Ремонт трансформатора ТМ-1600/10/6 Власні кошти

 Елементи електричних схем Власні кошти

Власні кошти

 Телекомунікаційні послуги Власні кошти

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти

  Мастильні засоби 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти

 Електричні акумулятори Власні кошти

1 300,00
Без використання 

електронної системи
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонту електричного двигуна 
насоса

50510000-3 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування насосів, 
клапанів, кранів і металевих 

контейнерів

100 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Ремонт та повірка автоматичних 
аналізаторів нафтопродуктів

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних приладів

11 840,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки
55 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31220000-4 Елементи 
електричних схем

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Електрична апаратура для комутування 
та захисту електричних кіл

31210000-1 Електрична 
апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл
50 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72410000-7 Послуги 
провайдерів

2 160,00
Без використання 

електронної системи
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Добровільне страхування від нещасних 
випадків

12 200,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31430000-9 Електричні 
акумулятори

20 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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 Шини Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 Двигуни та їх частини Власні кошти

Власні кошти

 Медичне обладнання Власні кошти

Власні кошти

 Деревина 03410000-7 Деревина Власні кошти

 Аналітичні послуги Власні кошти

Виготовлення рекламних повідомлень Власні кошти

Власні кошти

34350000-5 Шини для 
транспортних засобів великої 

та малої тоннажності
70 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Механічні запасні частини, крім двигунів 
і частин двигунів

34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і 

частин двигунів
50 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34310000-3 Двигуни та їх 
частини

50 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Профілактичний медичний огляд 
працівників, зайнятих на важких роботах, 
роботах зі шкідливими чи небезпечними 

умовами праці

85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги
250 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

33190000-8 Медичне 
обладнання та вироби 

медичного призначення різні
47 000,00

Без використання 
електронної системи

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Профілактичний медичний огляд 
працівників

85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги
200 000,00

Звіт про укладений 
договір

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30 000,00
Звіт про укладений 

договір
           Квітень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    71620000-0 Аналітичні 
послуги

10 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    92220000-9 Телевізійні 
послуги

2 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

           Квітень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Розчищення водозабірних споруд 
водопровідної насосної станції 

"П'ятничани"

    90720000-0 Захист 
довкілля

197 000,00
Спрощена закупівля

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 4177,03

Розміщення оголошення. Власні кошти 2116,00

Власні кошти 53 800,00 Спрощена закупівля

66510000-8 Страхові послуги Власні кошти 65000 Спрощена закупівля

Власні кошти

Листівки вітальні Власні кошти 860,34

Власні кошти

Реконструкція дюкерного переходу 
напірного каналізаційного колектору 

через р.Південний Буг від КНС №1-А до 
ОСК у м.Вінниця (коригування) 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

Власні кошти/ кошти 
місцевого бюджету

3 579 911,00
Спрощена закупівля

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

“Коригування проектно-кошторисної  
документації по об'єкту: “Реконструкція 
ТП №99 по вул. Князів Коріатовичів в м. 

Вінниці”

71320000-7 «Послуги з 
інженерного проектування»

78 000,00
Спрощена закупівля

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з організації перевезення та 
доставки вантажу 

    64120000-3 Кур’єрські 
послуги

20 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів

80510000-2 Послуги з 
професійної підготовки 

спеціалістів

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79340000-9 Рекламні та 
маркетингові послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги по обов'язковому технічному 
контролю транспортних засобів 

підприємства

71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань 

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Роботи по заміні силового 
трансформатора КП 

"Вінницяоблводоканал" м.Вінниця, 
вул.Київська,173 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

26 918,40
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Травень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

22320000-9 Вітальні листівки
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Коригування проектно - кошторисної 
документації по проекту: "Реконструкція 
ТП №99 по вул. Князів Коріатовичів в м. 

Вінниці" 

 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування 

49 986,17
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти 308,17

Власні кошти 308,17

Виконання метрологічних робіт Власні кошти

Офісні меблі 39130000-2 Офісні меблі Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 403,30

Власні кошти

Виконання робіт зі зняття пломб із засобів 
розрахункового обліку електроенергії 

юридичному споживачу 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Виконання робіт зі зняття пломб із засобів 
розрахункового обліку електроенергії 

юридичному споживачу 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

6 354,42
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

20 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Вимірювання похибок трансформаторів 
струму 10 кВ (35кВ) пересувною 

метрологічною лабораторією ПМЛ-35. 
Вимірювання похибок трансформаторів 

напруги 10 кВ (35кВ) пересувною 
метрологічною лабораторією ПМЛ-35. 

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

6 310,15
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного 

обладнання 

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

16 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з погодження топографічних 
зйомок 

 71350000-6 Науково-технічні 
послуги в галузі інженерії 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Роботи з ліквідації оптоволоконної 
мережі по Окружній дорозі в районі 

перехрестя з пров.Зелений в м.Вінниця. 

 45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

12 239,27
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Спрощена закупівля

Поштові послуги 64110000-0 Поштові послуги Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 397,58

Послуги з навчання спеціалістів Власні кошти

Власні кошти

Послуги з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів

66510000-8 “Страхові 
послуги

14 750,00
          Червень              

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

36 520,10
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Виконання робіт (надання послуг) із 
метрології

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

4 053,74
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного 

обладнання

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

1 644,60
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного 

обладнання

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

6 208,56
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги повязані з експлуатацією систем 
водопостачання

65130000-3 Експлуатування 
систем водопостачання

49 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з проведення лабораторних 
досліджень

73110000-6 Дослідницькі 
послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень              
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    80520000-5 Навчальні 
засоби

4 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Повідомлення про результати 
ідентифікації підвищеної небезпеки 

(ПНО. Погодження розробленої 
документації з МНС), хлораторної 

насосної станції ІІІ-го підйому 
"Вишенька". 

90710000-7 Екологічний 
менеджмент

5 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Труби ПЕ водопровідні та комплектуючі Власні кошти

Власні кошти

Повідомлення про результати 
ідентифікації підвищеної небезпеки, 
хлораторної насосної станції ІІІ-го 

підйому “Старе місто”, вул. Д. Нечая, 164, 
КП “Вінницяоблводоканал” оформлення 

технічної документації. 

90710000-7 Екологічний 
менеджмент

4 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги повідомлення про результати 
ідентифікації підвищеної небезпеки, 
хлораторної насосної станції ІІІ-го 

підйому “Вишенька”, розташована на 
першому кілометрі об'їзного шляху Київ-

Вінниця-Хмельницький, КП 
“Вінницяоблводоканал” оформлення 

технічної документації

90710000-7 Екологічний 
менеджмент

4 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Повідомлення про результати 
ідентифікації підвищеної небезпеки 

(ПНО. Погодження розробленої 
документації з МНС), хлораторної станції 
ІІІ-го підйому "Старе місто", вул. Д.Нечая, 

164, КП "Вінницяоблводоканал". 

90710000-7 Екологічний 
менеджмент

5 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 000 000,00
Відкриті торги

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги із проведення лабораторних 
досліджень 

 71610000-7 Послуги з 
випробувань та аналізу 

складу і чистоти 
738,38

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Реконструкція дюкерного переходу 
напірного каналізаційного колектору 

через р.Південний Буг від КНС №1-А до 
ОСК у м.Вінниця (коригування) 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

Власні кошти/ кошти 
місцевого бюджету

3 579 911,00
Спрощена закупівля

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Активоване вугілля Власні кошти

Власні кошти

Інформаційно-консультаційні послуги Власні кошти

Метрологічні послуги Власні кошти

24950000-8 Спеціалізована 
хімічна продукція

1 390 000,00
Відкриті торги

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Визначення місця пошкодження силових 
кабельних ліній на напругу 6-20 кВ 

 45310000-3 
Електромонтажні роботи 2 528,89

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    73220000-0 Консультаційні 
послуги у сфері розробок     2 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

71630000-3 – “Послуги з 
технічного огляду та 
випробовувань”.   

495 000,00
Спрощена закупівля

          Червень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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